Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ogłasza zapisy na
Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego
w roku akademickim 2018/2019

Nazwa kierunku studiów: Prawo Gospodarcze i Handlowe
Kierownik studiów: dr Maciej Skory
Poziom kształcenia: studia podyplomowe
Profil studiów: ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota
i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu).
Obszar kształcenia: nauki społeczne
Adresat studiów: prawnicy, przedsiębiorcy, kadra menadżerska, urzędnicy;
Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:
Od 7 maja 2018 r. do 5 października 2018 r.
Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w
Uniwersytecie Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta
osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i
drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).
Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Sekcji Studiów Doktoranckich i Innych Form
Kształcenia następujące dokumenty:
a.
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (czyli: formularz
rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl),
b.
kserokopię dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty.
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając
wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.
Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych
zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.
Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. Absolwent
otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
Zasady odpłatności: 4100 zł (cztery tysiące sto złotych) za dwa semestry płatne zgodnie z
postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych (pod warunkiem zapisania się min. 30
osób); nie jest przewidziana opłata rekrutacyjna).
Specjalna zniżka dla Absolwentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w wysokości 10%.
Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów określonych w programie
studiów oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia;

Wskazanie interesariuszy zewnętrznych: W ramach Studiów Podyplomowych Prawa
Gospodarczego i Handlowego utrzymywany jest kontakt z interesariuszami zewnętrznymi, w tym
Okręgową Izbą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych.
Ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką współczesnego obrotu, a także pogłębienie i
uzupełnienie wiedzy dotyczącej podstawowych problemów prawa handlowego i gospodarczego na
podstawie określonych regulacji prawnych. Program zajęć przewiduje analizę głównych aktów prawnych
jakie obowiązują w zakresie tej dziedziny prawa. Ponadto słuchacze zapoznają się z zagadnieniami
wykraczającymi poza tradycyjnie rozumiane prawo handlowe i gospodarcze, a mianowicie: prawo
podatkowe, prawo karne, procedury cywilne, w tym także postępowania upadłościowe (krajowe i
międzynarodowe).
Założeniem studiów jest przekazanie słuchaczom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale jednocześnie
nauczenie posługiwania się określonymi umiejętnościami w praktyce. W tym celu zakładana proporcja
wykładów teoretycznych do problemów praktycznych rozkłada się równomiernie, choć zdaniem słuchaczy
istnieje większa potrzeba analiz konkretnych sytuacjach prawnych jakie niesie praktyka stosowania
prawa.
Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego podniesie swoje kwalifikacje w
zakresie zrozumienia istoty prawa handlowego i gospodarczego, sprawnego posługiwania się przepisami
prawa w codziennej praktyce gospodarczej z przedmiotów kierunkowych i równoczesnym nauczeniem
posługiwania się nabytymi umiejętnościami w praktyce. Studia pozwolą także na zwiększenie
umiejętności współpracy z urzędami i instytucjami oraz obsługą prawną świadczącą pomoc dla jednostek
gospodarczych. Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat
prawa handlowego i gospodarczego, co pomoże rozumieniu tego prawa, a także spojrzeniu na problemy
jakie wynikają z jego stosowania.
Studia stanowią także atrakcyjną formę dokształcania dla przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym
m.in. radców prawnych i adwokatów. Ma to szczególne znaczenie współcześnie, kiedy to daje się
zauważyć ogromnie dynamiczny rozwój prawa, natłok nowych regulacji, w tym unijnych, co często trudne
jest do pogodzenia z jednoczesną coraz większą specjalizacją zawodową. W tych warunkach wielu
praktyków uskarża się na braki w wiedzy ogólnej i całościowym spojrzeniu na funkcjonowanie prawa w
obrocie gospodarczym. Wiedza przekazywana podczas zajęć jest zaktualizowana i z jednej strony
stanowić może pewne przypomnienie teoretycznych elementów konstrukcyjnych z wybranych dziedzin,
a także remedium na wspomnianą utratę kontaktu z zagadnieniami rzadziej spotykanymi. Skorzystanie
ze studiów wiąże się także z wypełnieniem obowiązku samokształcenia nakładanego przez samorządy
zawodowe, co przejawia się m.in. w możliwości przyznawania uczestnikom punktów za samokształcenie.
Po ukończeniu Studiów Prawa Gospodarczego i Handlowego absolwent w pogłębionym stopniu zna i
rozumie wybrane teorie naukowe właściwe dla problematyki nauk prawnych, przykładowo odnoszące się
do zasad odpowiedzialności w prawie prywatnym (cywilnym) i publicznym (karnym i adminisratacyjnym),
teorii powstawania papierów wartościowych, tzw. prawa firmowego, pojęcia własności, zasad jej ochrony
itp. Absolwent także zna i rozumie formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, począwszy od
prostych stosunków umownych (jak np. spółka cywilna), aż po złożone struktury gospodarcze (różnego
rodzaju konsorcja, spółki kapitałowe, porozumienia handlowe). Po ukończeniu studiów absolwent potrafi
interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne, m.in. reklamę (m.in. nadużycia w tym
obszarze), a także zjawiska tzw. konsumeryzmu, nieuczciwej konkurencji czy konsekwencje kumulacji
kapitału oraz relacje między tymi zjawiskami przy wykorzystaniu wiedzy z dyscyplin naukowych
właściwych dla tego kierunku studiów. Absolwent potrafi analizować i prognozować złożone procesy
społeczne, takie jak zarządzanie przedsiębiorstwami w przypadku znacznej ilości właścicieli (np.
posiadaczy akcji spółek akcyjnych), udział wielu podmiotów w postępowaniu upadłościowym (sposób
dystrybucji składników przedsiębiorstwa), wykorzystując przy tym zaawansowane metody prawnicze, w

tym środki procesowe (sądowe). Absolwent potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa w
odniesieniu do wybranych więzi społecznych, takich m.in. jak uczestnictwo w organie spółki lub innego
podmiotu, ochrona praw jednostki (więź społeczna na linii konsument – przedsiębiorca lub obywatel –
organ państwowy). Istotne jest także, że absolwent potrafił poruszać się po skomplikowanych
instytucjach prawnych, których regulacja jest rozproszona i znajduje się w różnej rangi aktach prawnych
należących do wielu dziedzin z wykorzystaniem orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny.
Ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego wpływa także na wzrost kultury
prawnej, będącej częścią cywilizacyjną współczesnego społeczeństwa. Absolwent będzie także potrafił
postrzegać prawo jako instrument służący realizacji określonych celów społecznych, a jednocześnie
dyscyplinę ewoluującą. Ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego
zapewni słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych i poprzez lepsze
rozeznanie w obowiązujących przepisach, spowoduje ograniczenie zachowań sprzecznych z wymogami
prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy i wzmocni bezpieczeństwo pracodawców.
PROGRAM STUDIÓW
Program Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego zakłada dwa semestry nauki w
trybie niestacjonarnym. Obejmuje 136 godzin zajęć. Ogólna liczba punktów ECTS dla przedmiotowych
studiów: 44.
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 8 przedmiotów oraz przystąpić do 3
egzaminów (zgodnie z planem studiów). W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać
zaliczenia z 14 przedmiotów oraz przystąpić do 2 egzaminów (zgodnie z planem studiów).
I SEMESTR STUDIÓW
Lp

Nazwa przedmiotu

Opodatkowanie handlowych
1. jednostek gospodarczych
Regulacje prawne prywatnej
2. działalności handlowej
Rozwiązywanie sporów
gospodarczych. Egzekucja i
3. mediacja gospodarcza
Podstawy prawa cywilnego i
4. gospodarczego
Odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte
5. wykonanie zobowiązań
Problematyka obrotu
6. nieruchomościami

Forma
zajęć

Liczba
godzin

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Wykład

8

Egzamin

3

Wykład

4

Zaliczenie

1

Wykład

10

Egzamin

3

Wykład

16

Egzamin

5

Prowadzący
dr hab. M. Kopyściański
dr hab. T. Kocowski, prof.
nadzw. UWr
mgr J. Szajner/sędzia
Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu
dr J. Jezioro
dr K. Górnicz

Wykład

2

Zaliczenie

1

4

Zaliczenie

1

7. Problematyka patentowa

Wykład
Konwersa
torium

2

Zaliczenie

1

Ochrona konkurencji w prawie
8. polskim

Wykład

4

Zaliczenie

1

Problematyka upadłościowa i
9. naprawcza

Wykład

6

Zaliczenie

2

dr A. Łuszpak-Zając
dr R. Surma/rzecznik
patentowy
dr hab Z. Jurczyk, prof.
nadzw WSB/Urząd
Ochrony Konkurencji i
Konsumentów we
Wrocławiu
mgr D. Kłodnicki/sędzia
Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu

dr hab. P. Wiórek
10. Upadłość międzynarodowa
11. Prawo karne gospodarcze

Wykład
Wykład

2

Zaliczenie

1

6

Zaliczenie

2

Liczba
godzin

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

mgr A. Kosmala/sędzia
Sądu Okręgowego we
Wrocławiu
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II SEMESTR STUDIÓW
Lp
.

Forma
zajęć

Nazwa przedmiotu
Zasady finansowania zamówień
publicznych

1.
Umowy regulujące krajowy
2. obrót towarowy
Krajowy Rejestr Sądowy i
postępowanie rejestrowe
3.
Spółki osobowe
4.
Spółki kapitałowe
5.
Grupy kapitałowe
6.
Europejskie prawo spółek
7.

Prowadzący

prof. dr hab. W. Miemiec
Wykład

6

Zaliczenie

2

Wykład

4

Zaliczenie

1

dr E. Wójtowicz
dr hab. M. Leśniak
Wykład

3

Zaliczenie

1

Wykład

10

Egzamin

3

Wykład

14

Egzamin

4

Wykład

2

Zaliczenie

1

Wykład
Konwersa
torium

2

Zaliczenie

1

2

Zaliczenie

1

dr M. Podleś
dr hab. M. Leśniak
prof. dr hab. Z. Kubot
dr hab. M. Leśniak

8. Firma w obrocie gospodarczym
Wprowadzenie do europejskiego
prawa gospodarczego
9.
Wykład
Wybrane zagadnienia prawa
10. rynku wewnętrznego UE
Wykład
Wykonywanie zawodów
11. prawniczych w UE
Wykład
Konwersa
12. Prawo ochrony konsumenta
torium
Konwersa
13. Prawo reklamy
trium
Konwersa
14. Weksle w obrocie gospodarczym torium
Sądownictwo polubowne.
Konwersa
15. Arbitraż
torium
Obsługa prawna we
współczesnym obrocie
Konwersa
16. gospodarczym
torium
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dr hab. B. Sołtys
dr hab. D. Adamski, prof.
nadzw. UWr
4

Zaliczenie

1
dr hab. A. Cieśliński

4

Zaliczenie

1

3

Zaliczenie

1

7

Zaliczenie

2

3

Zaliczenie

1

4

Zaliczenie

1

2

Zaliczenie

1

dr hab. B. Sołtys
dr M. Skory
dr hab. B. Sołtys
dr M. Skory
mgr Ł. Świderek
dr M. Skory
2

Zaliczenie

1

